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1. Status for ansøgningsrunden 2016 

Man kan læse om status på ansøgningsrunden 2016 i denne nyhed: 

 

Nyhed om status på ansøgningsrunden 2016 

 

2. Opstart af ansøgningsrunden 

7. februar var der indsendt 4.921 fællesskemaer. Det høje tal skyldes formentlig ansøgningsrunden for 

målrettede efterafgrøder. 

 

Starten på ansøgningsrunden for målrettede efterafgrøder er generelt gået godt, men der har været enkelte 

problemer. Fx blev der i en periode søgt til arealer efter, de pågældende ID15-områder var fyldt op; vi har 

stoppet mulighederne for at søge i de områder og fundet de ekstra støttemidler til at godkende 

ansøgningerne. 

 

Erhvervet efterspurgte information om, at der bliver åbnet for en ny ansøgningsrunde for målrettede 

efterafgrøder 1. marts. Vi sendte en nyhed ud om dette 24. februar. Se nyheden her: 

 

Nyhed om, at vi åbner en ny ansøgningsrunde 1. marts  

 

Kundevejledningen har kun modtaget få spørgsmål om målrettede efterafgrøder. De fleste spørgsmål har 

drejet sig om fællesskemaet generelt og om betalingsrettigheder. Der er i gennemsnit under 2 minutters 

ventetid, når kunder ringer til os, og samtalerne varer gennemsnitligt ca. 5 minutter.  

 

Der er få ændringsforslag til markblokke tilbage. Vi regner med at indhente efterslæbet ved udgangen af 

februar. Herefter er målet 10 arbejdsdage for ændringsforslag 

 

3. Tast selv-service og IMK 

SMS-notifikationer har ikke fungeret i en periode – ca. 12.000 breve er sendt uden en SMS. De fleste af disse 

breve drejer sig om udbetaling. Vi genudsender kun breve til de kunder, der skal svare. 

 

De fleste af de fejl, der er opstået i Tast selv-service, siden ansøgningsrunden startede, er blevet rettet inden 

for et par timer. 

 

4. Opfølgning på landbrugsseminar 

Vi har sendt et evalueringsskema til deltagerne. Flere konsulenter efterspørger mere konkret information og 

ønsker et lidt mere koncentreret oplæg. Nogle konsulenter foreslår et oplæg om formiddagen, som kun er for 

konsulenter.  

 

5. Kommunikation 

Der bliver hver mandag lagt en status på ansøgningsrunden for målrettede efterafgrøder på hjemmesiden. 

 

6. Næste møde 

På det næste møde skal vi tale om, hvad der er det vigtigste at ændre til ansøgningsrunden for målrettede 

efterafgrøder i 2017. 

 

http://lfst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/tjek-status-paa-sagsbehandlingen-paa-landbrugs-og-fiskeristyrelsens-hjemmeside/
http://lfst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/nu-aabnes-der-for-flere-hektar-i-ordningen-om-maalrettede-efterafgroeder/


7. Eventuelt 

Vi talte om, hvordan man videreoverdrager betalingsrettigheder fra dødsboer. 

 

Det næste teknikermøde er fredag den 3. marts 2017 kl. 10.00-12.00 i mødelokale 8 med 

videolink. 


